
 بهاء الدين يوسف خليفه غراب . د.أ

     

 المؤهالت العلمية : •

   م1997مع مرتبة الشرف  بكالوريوس تربية فنية _ تقدير عام جيد جدا. 

  موا بعود لتجربة الجمالية لفنوون الدداةوة وا دور المتذوق في)ماجستير تربية فنيةة

جامعة  ،كلية التربية الفنية - يد والتذوق الفنقسم النق ،(دراسة نقدية مقارنة –الدداةة 
 .م2001 ،حلوان

 ( النقدية بالتمييز بين المفواهي  واسسواليب تنمية القدرة دكتوراه فلسفة التربية الفنية

 ،(دراسوة مقارنوة –الفون الدودي   في مختارات من فن المنظر الطبيعوي فوي
 .م2006 ،جامعة حلوان ،لفنيةكلية التربية ا ي،قسم النقد والتذوق الفن

 : التدرج الوظيفي •
 م1997 ،جامعة حلوان ،التربية الفنية ةكلي يمعيد ف. 

 م2001 ،جامعة حلوان ،مدرس مساعد كلية التربية الفنية. 

 م2007 ،جامعة حلوان ،كلية التربية الفنية يمدرس ف. 

 قتصةةاد وكليةةة اا ،جامعةةة حلةةوان ،الفنةةادقكليةةة السةةياحة و ( لكةةم مةة  )يمةةدرس منتةةدا )دا لةة

 .جامعة حلوان( ،وكلية الفنون الجميلة ،جامعة حلوان ي،المنزل

 م.2012 ،جامعة حلوان ،لتربية الفنيةأستاذ مساعد قسم النقد والتذوق الفني كلية ا 

  م.2017 ،جامعة حلوان ،لتربية الفنيةقسم النقد والتذوق الفني كلية اأستاذ دكتور 



 : الخبرات التدريسية •

 .2001 – 1997معيد بقسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان،  -

 .1999 – 1997مدرس منتدا دا لي، كلية ااقتصاد المنزلي، جامعة حلوان،  -

 .2007 –2001مدرس مساعد بقسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، -

    – 2007مةةةدرس بقسةةةم النقةةةد والتةةةذوق الفنةةةي، كليةةةة التربيةةةة الفنيةةةة، جامعةةةة حلةةةوان، فبرايةةةر  -
 .2012فبراير 

 .2013 – 2009مدرس منتدا دا لي، كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان،  -

 – 2012أستاذ مساعد بقسم النقد والتذوق الفني، كليةة التربيةة الفنيةة، جامعةة حلةوان، فبرايةر  -
 .2017فبراير 

(، بقسةم التربيةة الفنيةة، كليةة التربيةة، جامعةة 2016أستاذ زائر للفصم الدراسةي اوو  ) رية   -
 السلطان قابوس، سلطنة عمان.

 – 2012أستاذ مساعد بقسم النقد والتذوق الفني، كليةة التربيةة الفنيةة، جامعةة حلةوان، فبرايةر  -
 .2017يونيو 

 – 2017لفنةي، كليةة التربيةة الفنيةة، جامعةة حلةوان، يوليةو أستاذ دكتور بقسم النقةد والتةذوق ا -
 وحتى تاريخه.

 :الدورات العلمية •

  م.1998 ،جامعة حلوان ،كلية التربية "،معلم إعداد"دورة 

  المعلومات وتكنولوجيا نظم" ، بعنوانعضاء هيئة التدريسأدورة - ICTP" 2006 .م 

   دورة الر صة الدولية لقيادة الكمبيوتر م( اليونسكوICDL)، 2008.م 

  2008 \ 11 \ 25-23 "،متحاناتاا نظم"بعنوان  ،عضاء هيئة التدريسأدورة تنمية قدرات. 



  م. 2009/ 7/  2 -1 "،العلمي النشر"بعنوان  ،عضاء هيئة التدريسأدورة تنمية قدرات 

  م.2009 / 7/  30-29 "،المؤتمرات تنظيم"بعنوان  ،عضاء هيئة التدريسأدورة تنمية قدرات 

 م.2009/  8/  6-5 "اإلستراتيجي التخطيط"بعنوان  ،عضاء هيئة التدريسأتنمية قدرات  دورة 

  م.2011/  7/  22 -19 "الوقت إدارة"بعنوان  ،عضاء هيئة التدريسأدورة تنمية قدرات 

 " م.2013/  5 /16 – 15"، العلمي النشردورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بعنوان 

  7"، التدريسةية العمليةة فةي الجةودة معةاييرتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بعنوان "دورة – 
 م.2013/  12/  8

 " 3/  23 – 22"، العلميةة المةؤتمرات تنظيمدورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بعنوان  /
 م.2016

 " م.2016/  4/  6 – 5"، المعتمدة الساعاتدورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بعنوان 

 " 20 – 19"، الطةبا وتقةويم اامتحانةات نظمدورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بعنوان 
 م.2016/  4 /

 " م.2017/  2/  7 – 6"، اإلرشاد اوكاديميدورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بعنوان 

 :لعلمية المنشورةااسبدا   •

 مجلةة بحةو  ي"،تنمية التذوق الفن يودورها ف لكترونيةاا فتراضية المتاحف اا" :بحث بعنوان 
 .م2007 يوليو ،العشرون  المجلد ،جامعة حلوان ،كلية التربية الفنية ،الفنون التربية الفنية و 

 مر الةدولي لمئويةة الفنةون المةؤت "الصورة الشخصية الذاتية في القةرن العشةري " :بحث بعنوان
 .م2008كتوبر أ ،جامعة حلوان ،كلية الفنون الجميلة ،الجميلة

 :دراسةة نقديةة مقارنةة للنزعةة التزيينيةة بةي  فة  هنةرو مةاتيس وفنةون الشةرق " بحث بعنةوان،" 
 .م2010يناير  ،المجلد السبعون  ،جامعة المنيا ،كلية اآلداا ،مجلة اآلداا والعلوم اإلنسانية



 مجلةةة  "،التصةةوير الشةةعبي المصةرو كمصةةدر للتةةذوق الفنةةي يداات الرمةةوز فةة" :بحةث بعنةةوان
 ،المجلةد الاالةث والابنةون  ،جامعة حلةوان ،كلية التربية الفنية ،بية الفنية والفنون التر  يبحو  ف
 .م2011مايو 

 :نبنةةي اوبعةةاد ودوره فةةي  لةةف بيئةةة تفاعليةةة إلنةةراء التةةذوق  اافتراضةةي"الواقةةع  بحةةث بعنةةوان
 م.2013 أبريم ،جامعة حلوان الدولي الرابع،التربية الفنية كلية  مؤتمر الفني"،

 :فنةةون الحدانةةة اتجاهةةاتاوسةةاليا الفنيةةة للتعبيةةر عةة  المعانةةاة اإلنسةةانية فةةي  بحةةث بعنةةوان ،
العةةدد الرابةةع مجلةةة بحةةو  فةةي التربيةةة الفنيةةة والفنةةون، كليةةة التربيةةة الفنيةةة، جامعةةة حلةةوان، 

 .2015واوربعون، يناير 

  طريقةة "هةوارد ريسةاتي"  باسةتخدامإنةراء التجربةة الجماليةة لطةبا التربيةة الفنيةة  بعنوان:بحث
، جامعةةة جنةةوا الةةوادو، ، مةةؤتمر كليةةة الفنةةون الجميلةةة باوقصةةر الةةدولي اوو فةةي النقةةد الفنةةي

 .2015فبراير

 :دور التربية الفنية في تنمية الشةراكة المجتمعيةة ودعةم ااتصةا  مةع الجم ةور،  بحث بعنوان
 .2015كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي الااني، مارس 

التةةذوق الفنةةي كنشةةاي معرفةةي فةةي ضةةوء ااتجةةاه المعرفةةي المةةنظم فةةي التربيةةة  بحةةث بعنةةوان: -
 .2015جامعة المنصورة، المؤتمر العلمي الدولي السابع، إبريم  كلية التربية النوعية،، الفنية

تنميةة المفةاهيم الجماليةة اتجاهةات فنةون مةا بعةد الحدانةة لةد  برنامج مقتةر  ل بحث بعنوان: -
، كليةة التربيةة النوعيةة، جامعةة طنطةا، التعليميةة جوجةم اتطبا التربية الفنية باسةتخدام تطبيقة

 .2017 أبريم، عالمؤتمر العلمي الدولي الراب

ت الفنةةون التشةةكيلية مقترحةةة لتحكةيم اوعمةةا  الفنيةة فةةي مسةابقانقديةةة معةايير  بحةث بعنةةوان: -
          ،المةةةةؤتمر العلمةةةةي الةةةةدولي الرابةةةةع، كليةةةةة التربيةةةةة النوعيةةةةة، جامعةةةةة طنطةةةةا "،"دراسةةةةة نقديةةةةة

 .2017 أبريم

 



 :النشاطات العلمية •

 م1998 متحانةةات لمرحلةةة البكةةالوريوس منةةذ عةةاماا عمةةا أعمةةا  السةةير والنظةةام و يشةةارف فةة، 
 .م2015 وحتى

 م 1998منذ عام  ، جامعة حلوان،التربية الفنيةكلية مؤتمرات اإلعداد للجان التنظيم و  يشارف ف
 .م2008إلى 

 الصةحف  يوفة يالةوط  العربة يالمجاات الاقافية والفنية المتخصصة فة يمقاات فالعديد م  ال
 .المصرية

  م2001مارس  ،أوزبكستان للفنون، فعاليات م رجان طشقند" ،التربية الفنيةممام لكلية. 

 تباد  الاقافى بي  جامعة حلةوان وبعة  عضو مرافف لعدد م  الوفود اوجنبية التابعة لبرنامج ال
 .الجامعات على مستو  العالم

 الةةدولي  المشةةاركة بالحضةةور واإللقةةاء، واللجنةةة المنظمةةة لعةةرب موضةةوعات اوبحةةا ، بةةالمؤتمر
 .2013الرابع لكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، أبريم 

  إلقاء محاضةرات ونةدوات بالبرنةامج التةدريبي للصةناعات اإلبداعيةة، وزارة الاقافةة، قطةا  الفنةون
 .(2016 -2014– 2013 – 2012التشكيلية، إدارة التنظيم والتدريا )

  ،والماجستير، بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان.تدريس مقررات مختلفة بمرحلة البكالوريوس 

  (.2016 -2015 -2014 – 2013)إعداد الدليم العلمي لرحلة اوقصر 

 (.2014للعام الدراسي ) المشاركة في إعداد دليم الطالا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان 

  (.2014جامعة حلوان )دليم تقديم وقبو  الطالا لكلية التربية الفنية، عداد إالمشاركة في 

 (2015لتربية الفنية، جامعة حلوان )رئيس سير امتحانات مرحلة البكالوريوس، كلية ا. 

  منسف برنامج  ومقررات الدبلوم التأهيلي في التربية الفنية، وحدة ضةمان الجةودة، كليةة التربيةة
 (. 2017الفنية، جامعة حلوان )



 الدورات التدريبية: •

، "مقدمة ع  اإلبدا  والتذوق الفني" بعنوان:دورة تدريبية للعاملي  بقطا  الفنون التشكيلية،  -
 م.2010إدارة التنظيم والتدريا، قطا  الفنون التشكيلية، وزارة الاقافة المصرية، مارس 

"جماليات الفنون المصرية عبر  بعنوان:دورة تدريبية للعاملي  بقطا  الفنون التشكيلية،  -
، إدارة التنظيم والتدريا، قطا  الفنون التشكيلية، وزارة الاقافة المصرية، أبريم ور"العص

 .2013م
، "العروب الفنية وتقديم العمم للجم ور" بعنوان:دورة تدريبية لمديري  المتاحف المصرية،  -

 .2014إدارة التنظيم والتدريا، قطا  الفنون التشكيلية، وزارة الاقافة المصرية، مايو م
المتحف  –"العمم الفني والمجتمع" )المعرب  بعنوان:رة تدريبية لمديري  المتاحف المصرية، دو  -

، إدارة التنظيم والتدريا، قطا  الفنون التشكيلية، وزارة الاقافة المصرية، مايو المسابقة( –
 م.2014

والتذوق مجاات الفنون " بعنوان:محاضرات تاقيفية للعاملي  بقصور الاقافة المصرية،  -
 م.2014، ال يئة العامة لقصور الاقافة، وزارة الاقافة المصرية، نوفمبر "البصرو 

 :المعاونة لمجلس كلية التربية الفنيةعضويات اللجان  •

 .2016 - 2015عضو لجنة العبقات الاقافية، كلية التربية الفنية جامعة حلوان،  -
 – 2014، 2014 – 2013عضو لجنة المكتبات، كلية التربية الفنية جامعة حلوان،  -

2015 ،2015 – 2016 ،2017 - 2018. 
كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، قسم النقد والتذوق الفني، عضو لجنة العبقات الخارجية،  -

2013 – 2014. 
 – 2008ية الفنية، جامعة حلوان، عضو لجنة شئون  دمة المجتمع وتنمية البيئة، كلية الترب -

2009 ،2010 – 2011. 

 :المعارض الخاصة والجماعية •

 م2001م إلى 1997الفترة بي   ي مسة معارب  اصة ف. 



  م2008 ،نوفمبر"، نقابة الصحفيي ، القاهرة، فيزيقا الكائناتاميت"معرب بعنوان. 

 الخارج يالعربية وفاعية دا م جم ورية مصر العديد م  المعارب الجم يشارف ف. 

 م2008 ،بينالي القاهرة الدولي الحادو عشر ،فنان مساعد. 

  ،م.2015المعرب الااني لكلية التربية الفنية، مركز الجزيرة للفنون، الزمالك، القاهرة 

 :مقتنياتال •

 وزارة الاقافة بأوزبكستان. 

 مصر والسعودية وإيطاليا يمقنيات لد  اوفراد ف. 

 :العضويات الشخصية •

 بة الفناني  التشكيليي  المصريي عضو عامم بنقا. 

 كلية التربية الفنية يرابطة  ريجب عضو. 

 و معية المحافظة على الترا  المصر عضو عامم بج. 

 " (20594عضوية رقم ) عضو بجمعية اإلنسيا الدولية "التربية ع  طريف الف. 

أنشوووطة التدكوووي  والمشووواركة فوووي الفعاليوووات الةقافيوووة المدليوووة  •

 :والدولية

عضةةو لجنةةة تحكةةيم المعةةرب السةةنوو العشةةري  للفنةةون التشةةكيلية للشةةباا، الجمعيةةة العمانيةةة  -
 م.2016للفنون التشكيلية، القصر، مسقط،  ري  

لعزيةز، جامعةة الملةك عبةد ا -اللجنة الدائمةة للترقيةات العلميةة -فحص إنتاج علمي عضو لجنة -
 م.2018المملكة العربية السعودية، 

-  



 :العلمية التي ت  اإلشراف عليهاالرسائل  •

الفنية الحدياةة علةى هويةة الفة  التشةكيلي فةي دولةة  ااتجاهاتأنر  رسالة ماجستير بعنوان: (1
قسم النقد والتذوق الفني، كليةة التربيةة الفنيةة، جامعةة إعداد: لطيفة فايز كريديس،  الكويت،
 (.دا ليا   عضوا  ) ،2012حلوان، 

فنون مةا بعةد الحدانةة كمةد م لتنميةة القةدرة النقديةة لطةبا التربيةة  رسالة ماجستير بعنوان: (2
قسةم النقةد والتةذوق الفنةي، كليةة التربيةة الفنيةة، إعةداد: أسةماء السةيد أحمةد جمعةه، الفنية، 

 (.مشرفا  ) ،2013جامعة حلوان، 

استخبص القيم الجمالية لمختارات م  التحف المعدنية في العصةر  :رسالة ماجستير بعنوان (3
إعةةداد: داليةةا محمةةد عبةةد الجةةواد  ،السةةلجوقي والعصةةر اويةةوبي كمةةد م مقتةةر  للتةةذوق الفنةةي

 عضةةوا  ) ،2014قسةةم التربيةةة الفنيةةة، كليةةة التربيةةة النوعيةةة، جامعةةة اإلسةةكندرية،  شةةرف،
 (. ارجيا  

القيم الجماليةة لمختةارات مة  الز ةارف اإلسةبمية بكاتدرائيةة مسةجد  رسالة ماجستير بعنوان: (4
، قسم  لود هشام محمد قابمقرطبة بالعصر اوموو باوندلس كمد م للتذوق الفني، إعداد: 

 (. ارجيا   عضوا  ) ،2014التربية الفنية، كلية التربية النوعية، جامعة اإلسكندرية، 

الجمالية للحركة الفنية الكويتيةة بم رجةان القةري  الاقةافي فةي القيم  رسالة ماجستير بعنوان: (5
، قسةةم النقةةد والتةةذوق حصةةة يعقةةوا يوسةةف الةةدهيم، إعةةداد: ظةةم مفةةاهيم التعدديةةة الاقافيةةة

 (.دا ليا   عضوا  ) ،2014الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 

 مف وم التلقائية كقيمة جمالية في رسوم مقابر العما  بدير المدينةة رسالة ماجستير بعنوان: (6
، قسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية رغدة أحمد محمد عبد المجيد، إعداد: "دراسة نقدية"

 (.مشرفا  ) ،2014الفنية، جامعة حلوان، 

يناير تعبيريا  وجماليةا ،  25تحليم رسوم الجرافيتي في مصر بعد نورة  رسالة ماجستير بعنوان: (7
إعداد: دعاء أحمد محمود إمام، قسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 

 (.مشرفا  ، )2015



تطةةور مف ةةوم السةةينوجرافيا فةةي الفةة  المسةةرحي العراقةةي فةةي ضةةوء  بعنةةوان: ماجسةةتيررسةةالة  (8
، قسةم النقةد والتةذوق الفنةي، كليةة التربيةة ماجد رزاق حنةون ، إعداد: الف  المعاصرجماليات 

 (.دا ليا   ا  عضو ، )2017الفنية، جامعة حلوان، 
المفةةاهيم الجماليةةة للواقةةع فةةي أعمةةا  الفنانةةات بالحركةةة التشةةكيلية  رسةةالة دكتةةوراه بعنةةوان: (9

الكويتية، إعداد: حصة يعقوا الدهيم، قسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية الفنية، جامعة 
 )تسجيم تحت اإلعداد(. (.مشرفا  ، )2018حلوان، 

النقةةد التفكيكةةي لتفسةةير داات المشةةاهد الجنائزيةةة فةةي الفةة  المصةةرو  رسةةالة دكتةةوراه بعنةةوان: (10
، قسم النقد والتذوق الفني، كليةة التربيةة الفنيةة، جامعةة رغدة أحمد عبد المجيدالقديم، إعداد: 

 )تسجيم تحت اإلعداد(. (.مشرفا  ، )2018حلوان، 
الرسةةةوم الترانيةةةة للفنةةةان القةةةيم الجماليةةةة والمضةةةامي  الفكريةةةة فةةةي  بعنةةةوان: دكتةةةوراهرسةةةالة  (11

محمةةد مفتةةا  محمةةد ، إعةةداد: الكاريكةةاتيرو الليبةةي محمةةد الةةزواوو لارتقةةاء بالتةةذوق الفنةةي
، 2018، اإلسةةةكندرية، جامعةةةة نوعيةةةة، كليةةةة التربيةةةة الالتةةةذوق وتةةةاري  الفةةة ، قسةةةم مفتةةةا 

 (.عضوا   ارجيا  )
الصةوتي فةي الفة  التشةكيلي مف ةوم القةيم المحولةة فةي تصةور البعةد  بعنةوان: دكتوراهرسالة  (12

النقةةد ، قسةةم شةةروق محمةةد مةةاهر مرسةةي، إعةةداد: المصةةرو الحةةديث )دراسةةة تحليليةةة نقديةةة(
 (.عضوا  دا ليا  ، )2018، حلوان، جامعة الفنية، كلية التربية والتذوق الفني

إعةةادة رةيةةة اوشةةكا  الترانيةةة فةةي أعمةةا  الفةة  التشةةكيلي الكةةويتي  رسةةالة دكتةةوراه بعنةةوان: (13
المعاصةةر "دراسةةة تحليليةةة"، إعةةداد: لطيفةةة فةةايز كريةةديس، قسةةم النقةةد والتةةذوق الفنةةي، كليةةة 

 (.مشرفا  ، )2018التربية الفنية، جامعة حلوان، 
والمعاصر "دراسة اوبعاد البيئية في الف  التشكيلي العماني الحديث  بعنوان: ماجستيررسالة  (14

قسم النقد والتذوق الفني، كلية التربيةة إعداد: ياسر ب  محمد ب  علي السلماني، ، تفكيكية"
 (.عضوا دا ليا  ، )2018الفنية، جامعة حلوان، 
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